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Pozměňovací návrh 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Systém Falešné a pravé doklady 
online (FADO) byl zřízen společnou akcí 
generálního sekretariátu Rady 
98/700/SVV a poskytuje orgánům 
členských států přístup k informacím 
o všech nových metodách padělání, které 
byly odhaleny, a o nových pravých 
dokladech, které jsou v oběhu.

(80) Systém Falešné a pravé doklady 
online (FADO) byl zřízen společnou akcí 
Rady 98/700/SVV1a v rámci generálního 
sekretariátu Rady a poskytuje orgánům 
členských států přístup k informacím o 
všech nových metodách padělání, které 
byly odhaleny, a o nových pravých 
dokladech, které jsou v oběhu, aby 
napomohl v boji proti nelegální migraci a 
používání podvodných dokumentů.

_________________
1a Společná akce Rady 98/700/SVV ze dne 
3. prosince 1998 přijatá Radou na základě 
článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o 
zřízení Evropského systému archivace 
vyobrazení (FADO), (Úř. věst. L 333, 
9.12.1998, s. 4).

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80a) Systém FADO je specificky 
utvořen k tomu, aby uchovával vzory 
dokladů a příklady pravých a padělaných 
dokladů, které obsahují popisy metod 
padělání od členských států, třetích zemí, 
územních celků, mezinárodních 
organizací a dalších subjektů 
podléhajících mezinárodnímu právu. Jako 
přímý důsledek tohoto cíle systému FADO 
by měly být osobní údaje uloženy ve formě 
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různých prvků obsažených ve vzorech 
dokladů a v pravých i padělaných 
dokladech. Tyto osobní údaje by měly být 
přísně omezeny na to, co je nezbytné pro 
účely systému FADO, a nepotřebné 
osobní údaje by měly být anonymizovány 
v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80a) Používání falešných, podvodně 
získaných a pozměněných dokladů ze 
strany státních příslušníků třetích zemí při 
vstupu a pobytu v Unii nebo jejich použití 
v řízeních týkajících se legalizace pobytu, 
včetně azylového řízení, se stalo pro 
členské státy stále významnějším 
problémem. I když používání legitimních 
dokumentů usnadňuje vstup do členských 
států a pobyt v nich, byl vytvořen paralelní 
trh pro státní příslušníky třetích zemí, 
kteří vědí, že nemohou splnit kritéria pro 
vstup do Unie za využití legitimních 
dokumentů a legálních způsobů vstupu, 
nebo kteří chtějí jinak zamlčet svou 
pravou identitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(80b) Zatímco si členské státy mohou své 
vnitrostátní systémy obsahující informace 
o vzorových dokladech a příklady pravých 
a falešných dokladů zachovat nebo je 
rozvíjet, měly by mít povinnost Evropské 
agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž 
(dále jen „agentura“) poskytovat 
informace o vzorových, pravých a 
falešných dokladech, které mají k 
dispozici. Agentura by měla vkládat tyto 
informace do systému FADO s cílem 
zajistit jejich jednotnost a kvalitu. Členské 
státy by měly do systému FADO vkládat 
zejména zajišťovací prvky nových verzí 
pravých dokladů, které vydávají členské 
státy a na které se vztahuje toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81a) Systém FADO je specificky 
utvořen k tomu, aby uchovával vzory 
dokladů a příklady padělaných dokladů, 
které obsahují popisy metod padělání od 
členských států, a může rovněž obsahovat 
dokumenty uvedeného typu, které 
pocházejí od třetích zemí, územních celků, 
mezinárodních organizací a dalších 
subjektů podléhajících mezinárodnímu 
právu. Jako přímý důsledek tohoto účelu 
by mělo být možné v systému FADO 
ukládat osobní údaje ve formě zobrazení 
obličeje, pokud nelze bezpečnostní prvky 
dokumentu oddělit od těchto zobrazení 
obličeje, nebo pokud se jedná o falešný, 
podvržený či padělaný doklad nebo 
pseudodoklad napodobující bezpečnostní 
prvky, které nelze oddělit od zobrazení 
obličeje. V systému FADO by neměly být 
uchovávány žádné alfanumerické osobní 
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údaje. Evropská agentura pro pohraniční 
a pobřežní stráž, která byla zřízena 
nařízením (EU) 2019/... Evropského 
parlamentu a Rady (dále jen „agentura“) 
by měla učinit potřebné kroky k 
anonymizaci všech prvků osobních údajů, 
které nejsou nezbytné pro účely 
zpracování údajů, podle zásady 
minimalizace údajů stanovené v čl. 4 odst. 
1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1725. 
Nemělo by být možné vyhledat v systému 
FADO ani z něj získat jakékoli prvky 
osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by neměla být povinna shromažďovat dokumenty od třetích zemí a mezinárodních 
organizací. To, že má do systému vkládat jí dostupné informace o dokladech, je logické. Dále 
je potřeba uchovávat osobní údaje omezena na zobrazení obličeje spojená s bezpečnostními 
prvky na dokladech. Systém FADO by měl ukládat pouze tento druh osobních údajů a žádné 
jiné osobní údaje.

Pozměňovací návrh 42
Saskia Bricmont
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81a) Systém FADO je specificky 
utvořen k tomu, aby uchovával vzory 
dokladů a příklady padělaných dokladů, 
které obsahují popisy metod padělání od 
členských států, třetích zemí, územních 
celků, mezinárodních organizací a dalších 
subjektů podléhajících mezinárodnímu 
právu. Jako přímý důsledek tohoto cíle by 
měly být osobní údaje v systému FADO 
uloženy ve formě různých prvků 
obsažených ve vzorech dokladů a v 
padělaných dokladech. Tyto osobní údaje 
jsou omezeny na to, co je pro účely 
systému FADO nezbytné. Evropská 
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agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 
vytvořená nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/... (dále jen 
„agentura“) by měla učinit potřebné 
kroky k anonymizaci všech prvků 
osobních údajů, které nejsou nezbytné pro 
účely zpracování údajů, podle zásady 
minimalizace údajů stanovené v čl. 4 odst. 
1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1725. 
Nemělo by být možné získávat nebo 
vyhledávat v systému FADO jakékoli 
prvky osobních údajů, a ani údaje 
v jednotlivých exemplářích by neměly být 
používány k identifikaci jakékoli fyzické 
osoby.

Or. en

Odůvodnění

Identifikovat osobu z údajů v jednotlivých exemplářích je teoreticky možné, ale nikdy by to 
nemělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81a) Systém FADO by měl obsahovat 
informace o všech druzích pravých i 
falešných dokladů, cestovních dokladů, 
dokladů totožnosti a povolení k pobytu, 
dokladů o občanském stavu, řidičských 
průkazů, technických průkazů vozidel a 
dalších souvisejících úředních dokladů 
vydávaných členskými státy, třetími 
zeměmi, územními celky, mezinárodními 
organizacemi a jinými subjekty 
podléhajícími mezinárodnímu právu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Sira Rego

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81a) Přístup třetích stran k tomuto 
systému, kromě orgánů veřejné správy, 
které jsou pověřeny ochranou hranic, 
bude zakázán.

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81b) Systém FADO by měl obsahovat 
informace o všech typech pravých 
cestovních dokladů, dokladů totožnosti, 
povolení k pobytu, dokladů  občanského 
stavu, řidičských průkazů a technických 
průkazů vozidel vydaných členskými státy 
i o padělaných verzích těchto dokladů, 
které mají v držení, a může rovněž 
obsahovat další související oficiální 
doklady, které se používají, žádá-li se o 
doklady potřebné pro cestovní, pobytové 
nebo identifikační účely, které vydávají 
členské státy. Může také obsahovat 
jakékoli dokumenty tohoto typu vydané 
třetími zeměmi, územními subjekty, 
mezinárodními organizacemi a dalšími 
subjekty, na které se vztahuje mezinárodní 
právo.

Or. en

Odůvodnění

Existuje příliš mnoho možných dokumentů, které mají členské státy k dispozici a které by 
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mohly být zdrojovým dokumentem nebo přípojným dokladem pro vydávání cestovních 
dokladů, dokladů k pobytu nebo dokladů totožnosti. Členské státy by měly mít možnost 
vkládat do systému FADO zdrojové dokumenty nebo přípojné doklady, neměly by však být 
povinny tak činit.

Pozměňovací návrh 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81c) Ačkoli by členské státy mohly 
zachovat nebo rozvíjet své vnitrostátní 
systémy obsahující informace o pravých 
a padělaných dokladech, měly by mít 
povinnost poskytovat agentuře informace 
o pravých cestovních dokladech, 
dokladech totožnosti, povoleních k pobytu 
a dokladech osobního stavu, o řidičských 
průkazech a technických průkazech 
vozidel, které vydávají, a o padělaných 
verzích těchto dokumentů, které mají 
k dispozici. Agentura by měla vkládat tyto 
informace do systému FADO s cílem 
zajistit jejich jednotnost a kvalitu. Členské 
státy by měly do systému FADO vkládat 
zejména zajišťovací prvky nových verzí 
pravých dokladů, které vydávají členské 
státy a na které se vztahuje toto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Existuje příliš mnoho možných dokumentů, které mají členské státy k dispozici a které by 
mohly být zdrojovým dokumentem nebo přípojným dokladem pro vydávání cestovních 
dokladů, dokladů k pobytu nebo dokladů totožnosti. Členské státy by měly mít možnost 
vkládat do systému FADO zdrojové dokumenty nebo přípojné doklady, neměly by však být 
povinny tak činit.

Pozměňovací návrh 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81d) V zájmu zajištění vysoké úrovně 
kontroly nad podvody s doklady 
prováděné členskými státy by měl být 
jejich orgánům příslušným k řešení této 
problematiky, jako je například 
pohraniční policie, dalším donucujícím 
orgánům nebo třetím stranám umožněn 
různý rozsah přístupu do systému FADO, 
a to v závislosti na jejich požadavcích.  
Vzhledem k tomu, že podmínky a opatření 
související s takovýmto přístupem jsou  
méně podstatnými prvky doplňujícími toto 
nařízení, měly by být stanoveny 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.  Systém FADO by měl 
uživatelům rovněž umožnit, aby měli k 
dispozici informace o všech nových 
metodách padělání, které byly odhaleny, a 
o nových pravých dokladech v oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82) Systém FADO by si měl zachovat 
víceúrovňovou strukturu, aby mohl 
různým zainteresovaným stranám včetně 
široké veřejnosti poskytovat různé úrovně 
informací o dokladech.

(82) Systém FADO by měl 
zainteresovaným stranám včetně široké 
veřejnosti poskytovat různý rozsah 
přístupu k dokladům, který by měl být 
omezen v závislosti na citlivosti daných 
dokumentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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Sira Rego

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) Těmito pravidly by nemělo být 
dotčeno právo na mezinárodní ochranu 
upravené v právních předpisech Unie a v 
mezinárodním právu.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Sira Rego

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Tyto předpisy by měly zohlednit 
skutečnost, že používání falešných  nebo 
padělaných dokladů totožnosti je pro 
většinu uprchlíků nezbytné, vzhledem 
k tomu, že neexistuje dost legálních 
a bezpečných cest vstupu do Unie. Tato 
skutečnost je zohledněna v článku 31 
Úmluvy o právním postavení uprchlíků, 
která zakazuje, aby státy činily sankce 
proti uprchlíkům, kteří neoprávněně 
vstoupili na jejich území.

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(101a) V zájmu zajištění  účinného 
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provedení systému FADO by Komisi měly 
být v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie svěřeny 
prováděcí pravomoci, pokud jde o 
stanovení opatření k udělení přístupu 
orgánům členských států příslušným k 
řešení podvodů s doklady do systému 
FADO a stanovení opatření k udělení 
omezeného přístupu třetím stranám, jako 
jsou letecké společnosti, orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie, třetí země nebo 
mezinárodní organizace. Je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací vedla příslušné konzultace, a to i s 
odborníky, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 20161a. Pro zajištění rovné 
účasti na přípravě aktů v přenesené 
pravomoci by současně s odborníky z 
členských států měl Evropský parlament 
spolu s Radou obdržet veškeré dokumenty, 
přičemž by jejich odborníkům měl být 
systematicky umožněn přístup na zasedání 
skupin odborníků Komise, jež se věnují 
přípravě aktů v přenesené pravomoci.
_________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 vypouští se
1.
Agentura převezme a provozuje systém 
Falešné a pravé doklady online (FADO), 
což je databáze, která obsahuje informace 
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o pravých cestovních dokladech a 
dokladech o pobytu vydaných členskými 
státy, třetími zeměmi, územními celky, 
mezinárodními organizacemi a dalšími 
subjekty mezinárodního práva a o jejich 
padělcích. Systém FADO nesmí obsahovat 
žádné osobní údaje.
Členské státy převedou údaje obsažené v 
současnosti v systému FADO do nového 
systému.
2. Komise přijme prováděcí akty postupem 
uvedeným v čl. 117 odst. 2 za účelem:
a) vytvoření technických specifikací 
systému FADO podle vysokých 
standardů;
b) stanovení postupů pro kontrolu a 
ověřování informací obsažených v 
systému FADO.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je nahrazen níže uvedenými pozměňovacími návrhy. 

Pozměňovací návrh 53
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura převezme a provozuje systém 
Falešné a pravé doklady online (FADO), 
což je databáze, která obsahuje informace o 
pravých cestovních dokladech a dokladech 
o pobytu vydaných členskými státy, třetími 
zeměmi, územními celky, mezinárodními 
organizacemi a dalšími subjekty 
mezinárodního práva a o jejich padělcích. 
Systém FADO nesmí obsahovat žádné 
osobní údaje.

Agentura převezme a provozuje systém 
Falešné a pravé doklady online (FADO), 
což je databáze, která obsahuje informace o 
pravých cestovních dokladech a dokladech 
o pobytu vydaných členskými státy, třetími 
zeměmi, územními celky, mezinárodními 
organizacemi a dalšími subjekty 
mezinárodního práva a o jejich padělcích. 
Systém FADO může obsahovat osobní 
údaje pouze v takové míře, v jaké se 
objevují ve vzorech dokladů a v pravých i 
padělaných dokladech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sira Rego

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Systém FADO nesmí obsahovat 
žádné osobní údaje.

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Sira Rego

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura zajistí, aby 
orgány členských států, které jsou 
příslušné k identifikaci falešných nebo 
padělaných dokladů, zaručovaly přístup 
k právu na mezinárodní ochranu.

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Sira Rego

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Systém FADO neumožní přístup 
do systému:
a) třetím zemím;
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b) mezinárodním organizacím;
c) třetím stranám jakékoli jiné povahy, 
například leteckým dopravcům;
d) veřejnosti.
Jestliže se povolí omezený přístup 
do systému FADO jakémukoli jinému 
subjektu, než jsou orgány každého 
členského státu pověřené ochranou 
hranic, učiní tak Komise prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Saskia Bricmont
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 a
Kategorie dokladů a údajů obsažených v 
systému FADO
1. Systém FADO obsahuje:
a) informace, včetně zobrazení, o pravých 
dokladech a jejich zajišťovacích prvcích;
b) informace o falešných, podvržených či 
padělaných dokladech nebo o 
pseudodokladech a jejich markantech 
falšování, včetně zobrazení;
c) souhrnné informace o technikách 
padělání;
d) souhrnné informace o zajišťovacích 
prvcích pravých dokladů;
e) statistiky o odhalených falešných 
dokladech;
f) doporučení týkající se účinných 
postupů pro odhalování specifických 
metod padělání.
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Systém FADO může obsahovat rovněž 
příručky, seznamy kontaktních údajů 
a informace o platných cestovních 
dokladech a jejich uznávání členskými 
státy, jakož i další užitečné související 
informace.
Systém může obsahovat osobní údaje 
pouze v takové míře, v jaké se objevují na 
vzorech a v padělaných dokumentech. 
Členské státy zajistí, aby osoby, jejichž 
osobní údaje se použijí na vzorových 
dokladech, poskytly tyto údaje dobrovolně, 
a to i pokud jde o zpracování těchto údajů 
v systému FADO, vyjádřily svůj souhlas. 
Nesmí být možné jakoukoli osobu 
identifikovat na základě osobních údajů 
bez dodatečných informací ani osobní 
údaje v systému FADO vyhledávat.  
Osobní údaje se zpracovávají v souladu s 
článkem 5 odst. 1 písm. a)  nařízení (EU) 
2018/1725.
2. Členské státy bez jakýchkoli prodlev 
zasílají Evropské agentuře pro pohraniční 
a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) 
údaje o pravých a falešných dokladech, 
které mají k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování se nesmí zakládat na souhlasu, neboť by tak daná osoba měla právo tento souhlas 
odmítnout a vzory by musely být vymazány.  Měli bychom se vyhnout pojmům, jako je 
„vlastnictví“ / „držení“ údajů.  „Kontrola“ je technický pojem v oblasti právních předpisů 
týkajících se ochrany údajů. 

Pozměňovací návrh 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 a
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Oblast působnosti
Systém FADO obsahuje informace o 
pravých cestovních dokladech, dokladech 
totožnosti, dokladech o pobytu a osobním 
stavu, řidičských průkazech, technických 
průkazech vozidel vydaných členskými 
státy a padělaných verzích těchto dokladů, 
které mají k dispozici, a může rovněž 
obsahovat další související úřední 
doklady, které jsou používány při žádosti o 
cestovní doklady, doklady o pobytu nebo 
doklady totožnosti vydávané členskými 
státy, případně třetími zeměmi, územními 
celky, mezinárodními organizacemi a 
jinými subjekty mezinárodního práva, a 
obsahuje rovněž informace o padělcích 
těchto dokladů.

Or. en

Odůvodnění

Existuje příliš mnoho dokumentů, které mají členské státy k dispozici a které by mohly být 
zdrojovým dokumentem nebo doprovodným dokladem pro vydávání cestovních dokladů, 
dokladů o pobytu nebo dokladů totožnosti. Členské státy by měly mít možnost vkládat 
do systému FADO zdrojové nebo doprovodné dokumenty, neměly by však být povinny tak 
činit.

Pozměňovací návrh 59
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 a
Zpracování osobních údajů agenturou

Při zpracování osobních údajů agentura 
uplatňuje nařízení (ES)  2018/1725.
Osobní údaje jsou do systému FADO 
vkládány pouze v rozsahu, v jakém je to 
nezbytně nutné k popsání či ilustraci 
metody padělání.
Agentura musí zajistit, aby byly osobní 
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údaje minimalizovány v souladu s účelem 
systému FADO. 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 a
Scope

Systém FADO obsahuje informace o 
pravých cestovních dokladech, dokladech 
totožnosti a dokladech o pobytu, 
dokladech o občanském stavu, řidičských 
průkazech, technických průkazech vozidel 
a dalších souvisejících úředních 
dokladech vydávaných členskými státy, 
třetími zeměmi, územními celky, 
mezinárodními organizacemi a jinými 
subjekty podléhajícími mezinárodnímu 
právu, a o padělcích těchto dokladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 b
Kategorie dokladů a údajů obsažených v 

systému FADO
1. Systém FADO obsahuje:
a) informace, včetně zobrazení, o pravých 
dokladech a jejich zajišťovacích prvcích;
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b) informace o falešných, podvržených či 
padělaných dokladech nebo o 
pseudodokladech a jejich markantech 
falšování, včetně zobrazení;
c) souhrnné informace o technikách 
padělání;
d) souhrnné informace o zajišťovacích 
prvcích pravých dokladů;
e) statistiky o odhalených falešných 
dokladech;
f) doporučení týkající se účinných 
postupů pro odhalování specifických 
metod padělání.
Systém FADO může obsahovat rovněž 
příručky, seznamy kontaktních údajů 
a informace o platných cestovních 
dokladech a jejich uznávání členskými 
státy, jakož i další užitečné související 
informace.
Systém FADO neobsahuje osobní údaje 
kromě zobrazení obličeje, pokud nelze 
bezpečnostní prvky dokumentu oddělit od 
těchto zobrazení obličeje, nebo pokud se 
jedná o falešný, podvržený či padělaný 
doklad nebo pseudodoklad napodobující 
zajišťovací prvky, které nelze oddělit od 
zobrazení obličeje. V systému FADO 
nesmí být uchovávány žádné 
alfanumerické osobní údaje. Členské státy 
zajistí, aby osoby, jejichž osobní údaje se 
uvádějí na vzorových dokladech, poskytly 
svůj souhlas, a to i v souvislosti se 
zpracováním jejich osobních údajů v 
systému FADO.
2. Členské státy zasílají Evropské 
agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž 
(dále jen „agentura“) údaje o pravých a 
falešných cestovních dokladech, 
dokladech o totožnosti, o pobytu a o 
osobním stavu, řidičských průkazech a 
technických průkazech vozidel, které mají 
k dispozici. Členské státy mohou agentuře 
také zasílat údaje o dalších pravých 
úředních dokladech, které se používají  při 
žádosti o cestovní doklady, doklady o 
pobytu nebo doklady totožnosti vydávané 
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členskými státy nebo o padělcích 
jakéhokoli z těchto dokladů. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že potřeba uchovávat osobní údaje se omezuje na zobrazení obličeje 
spojená se zajišťovacími prvky na dokladech, měl by systém FADO ukládat pouze tento druh 
osobních údajů. Existuje příliš mnoho dokumentů, které mají členské státy k dispozici a které 
by mohly být zdrojovým dokumentem nebo doprovodným dokladem pro vydávání cestovních 
dokladů, dokladů o pobytu nebo dokladů totožnosti. Členské státy by měly mít možnost 
vkládat do systému FADO zdrojové dokumenty nebo doprovodné doklady, neměly by však být 
povinny tak činit.

Pozměňovací návrh 62
Saskia Bricmont
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Článek 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 b
Struktura systému FADO a přístup do 
tohoto systému
Struktura systému FADO umožní:
a) neomezený přístup do systému určeným 
odborníkům na problematiku dokladů 
orgánů členských států příslušných k 
řešení podvodů s doklady, jako je 
pohraniční policie a další donucovací 
orgány;
b) omezený přístup do systému orgánům 
členských států, které nevyžadují 
podrobné informace o zajišťovacích 
prvcích a padělání dokladů;
c) omezený přístup do systému třetím 
stranám, jako jsou orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie, pokud žádají o 
zpřístupnění informací o zajišťovacích 
prvcích a padělání dokladů;
d) omezený přístup do systému třetím 
stranám, jak jsou třetí země nebo 
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mezinárodní organizace, které nevyžadují 
podrobné informace o zajišťovacích 
prvcích a padělání dokladů, přičemž těmto 
stranám nebude poskytnut přístup k 
žádným osobním údajům, pokud k tomu 
nedá dotčená osoba dobrovolný souhlas;
e) omezený přístup do systému třetím 
stranám, jak jsou letecké společnosti, 
které nevyžadují podrobné informace o 
zajišťovacích prvcích a padělání dokladů, 
přičemž těmto stranám nebude poskytnut 
přístup k žádným osobním údajům;
f) omezený přístup do systému veřejnosti, 
pokud jde o vzorové doklady, přičemž 
veřejnosti nebude poskytnut přístup k 
osobním údajům, pokud k tomu nedá 
dotčená osoba souhlas; veřejnosti jsou 
přístupné pouze veřejné informace o 
zajišťovacích prvcích.

Or. en

Odůvodnění

Přístup leteckých společností a dalších soukromých subjektů by měl být omezen více než 
přístup třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 

Pozměňovací návrh 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Článek 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 b
Struktura systému FADO

Struktura systému FADO umožní různé 
úrovně přístupu k systému příslušným 
orgánům členských států, jako jsou 
pohraniční policie, další donucovací 
orgány nebo další třetí strany v souladu 
s článkem (X), ale i přístup veřejnosti. 
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Or. en

Odůvodnění

Článek (X) označuje článek, kterým se stanoví prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh 64
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Článek 80 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 b
Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne ... [dva roky od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Návrh nařízení
Článek 80 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 c
Povinnosti agentury

1. Agentura je odpovědná za zřízení 
systému FADO v souladu s tímto 
nařízením. Zajistí fungování tohoto 
systému po dobu 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu a zabezpečí jeho údržbu a 
aktualizaci.
2. Agentura poskytuje příslušným 
orgánům členských států asistenci v téměř 
reálném čase při odhalování a identifikaci 
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padělaných dokladů.
3. Agentura je odpovědná za včasné a 
efektivní vkládání informací obdržených 
od členských států do systému s cílem 
zajistit jednotnost a kvalitu údajů a 
zároveň zajišťuje dodržování zásady 
minimalizace údajů, která je stanovena v 
čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 
2018/1725.
4. Agentura je odpovědná za vkládání 
informací o dokladech, které obdrží od 
třetích zemí, územních celků, 
mezinárodních organizací a jiných 
subjektů mezinárodního práva, ale také 
informací o padělání těchto dokladů, do 
systému.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jaké úkony by agentura musela provádět, aby splnila povinnost „shromažďování“ 
dokumentů od třetích zemí, územních celků a mezinárodních organizací. To, že má do systému 
vkládat jí dostupné informace o dokladech, je logické, avšak jejich shromažďování nespadá 
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 66
Saskia Bricmont
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Článek 80 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 c
Zpracování osobních údajů agenturou
Při zpracování osobních údajů agentura 
uplatňuje nařízení (ES) č. 2018/1725.
Agentura do systému vkládá pouze osobní 
údaje v rozsahu, v jakém je to nezbytně 
nutné k popsání či ilustraci zajišťovacích 
prvků nebo metody padělání. Zajistí také 
patřičnou anonymizaci údajů v míře, v 
jaké je možné předejít určení totožnosti 
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osoby prostřednictvím systému FADO, 
aniž by k tomu bylo zapotřebí dalších 
údajů. Určení totožnosti osoby 
prostřednictvím systému FADO je 
zakázáno.
Třetí strany, které mají přístup do systému 
FADO, uzavřou s agenturou právně 
závaznou a vymahatelnou dohodu, že 
nebudou používat systém FADO k určení 
totožnosti osob, jejichž osobní údaje 
systém FADO zahrnuje, v souladu s čl. 48 
odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725.

Or. en

Odůvodnění

Pro uvedení do souladu s nařízením o ochraně údajů orgány a institucemi EU a také pro 
zajištění toho, aby se uplatnila ochranná opatření stanovená v článku 48.

Pozměňovací návrh 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 80 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 c
Prováděcí opatření

S  přihlédnutím k citlivosti příslušných 
dokladů přijme Komise prováděcí akty za 
účelem:
a) vytvoření technických specifikací pro 
vkládání informací do systému FADO a 
jejich uchovávání v tomto systému 
v souladu s vysokými standardy;
b) stanovení postupů pro kontrolu a 
ověřování informací obsažených v 
systému FADO;
c) stanovení opatření k zajištění různých 
úrovní omezeného přístupu do systému 
FADO třetím stranám, jako jsou letecké 
společnosti, orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie, třetí země nebo 
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mezinárodní organizace.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle článku 
X(X).

Or. en

Odůvodnění

Článek X(X) označuje druhý odstavec článku, kterým se stanoví postup projednávání ve 
výboru.

Pozměňovací návrh 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Návrh nařízení
Článek 80 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 d
Struktura systému FADO a přístup do 

tohoto systému
Struktura systému FADO umožní:
a) neomezený přístup do systému 
odborníkům na problematiku dokladů 
orgánů členských států příslušných k 
řešení podvodů s doklady, jako je 
pohraniční policie a další donucovací 
orgány;
b) omezený přístup do systému orgánům 
členských států a třetím stranám, jako 
jsou orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie, pokud žádají o zpřístupnění 
omezených informací o zajišťovacích 
prvcích a padělání dokladů;
c) omezený přístup do systému třetím 
stranám, jak jsou letecké společnosti, třetí 
země nebo mezinárodní organizace, které 
nevyžadují podrobné informace o 
zajišťovacích prvcích a padělání dokladů, 
přičemž těmto stranám nebude poskytnut 
přístup k žádným osobním údajům, pokud 
k tomu nedá dotčená osoba souhlas;
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d) omezený přístup do systému veřejnosti, 
pokud jde o vzorové doklady, přičemž 
veřejnosti nebude poskytnut přístup k 
osobním údajům, pokud k tomu nedá 
dotčená osoba souhlas; veřejnosti jsou 
přístupné pouze veřejné informace o 
zajišťovacích prvcích.

Or. en

Odůvodnění

Pokud není omezen přístup, je omezeno množství informací, které je uživateli poskytnuto. V 
takových případech bude uživatel potřebovat některé informace o zajišťovacích prvcích, 
avšak nikoli všechny informace, jako je tomu v případě kategorie uživatelů v písmeni a). Zdá 
se, že mezi kategoriemi b) a c) návrhu zprávy neexistuje jasný rozdíl, mohly by proto být v 
zájmu účinnosti právních předpisů sloučeny.

Pozměňovací návrh 69
Saskia Bricmont
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Článek 80 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 d
Zrušení a přechodná ustanovení
1. Společná akce 98/700/SVV se zrušuje s 
účinkem od data skutečného spuštění 
systému Evropskou agenturou pro 
pohraniční a pobřežní stráž, které bude 
určeno prováděcím aktem přijatým v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v článku 80i odst. 2.
2. Generální sekretariát Rady předá do 
systému stávající údaje FADO o pravých 
a falešných dokladech.

Or. en

Odůvodnění

„Členské státy souhlasí“ je sporná formulace. Jakmile nařízení vstoupí v platnost, předávání 
údajů bude probíhat na jeho základě, žádný další souhlas k tomu nebude třeba.
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Pozměňovací návrh 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 80 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 d
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi asistuje výbor zřízený nařízením 
Rady (ES) č. 1683/951a. Tento výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 
182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
_________________
1a Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 
29. května 1995, kterým se stanoví 
jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14. 7. 
1995). 

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 80 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 e
Zpracování osobních údajů agenturou

Při zpracování osobních údajů agentura 
uplatňuje nařízení (ES) č. 2018/1725. V 
souladu s článkem 80b agentura do 
systému vkládá pouze osobní údaje ve 
formě zobrazení obličeje v rozsahu, v 
jakém je to nezbytně nutné k popsání či 
ilustraci zajišťovacích prvků nebo metody 
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padělání.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se změnami navrženými v článku 80b by do systému FADO měla být vkládána 
pouze zobrazení obličeje. Zobrazení obličeje nelze anonymizovat.

Pozměňovací návrh 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Článek 80 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 f
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí 

akty
1. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 80g, 
pokud jde o:
a) stanovení opatření k udělení přístupu 
do systému FADO orgánům členských 
států příslušným k řešení podvodů s 
doklady;
b) stanovení opatření k udělení 
omezeného přístupu do systému FADO 
třetím stranám, jako jsou letecké 
společnosti, orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie, třetí země nebo 
mezinárodní organizace.
2. Komise přijímá prováděcí akty podle 
článku X, pokud jde o stanovení:
a) technických specifikací pro vkládání 
informací do systému a jejich uchovávání 
v systému;
b) postupů pro kontrolu a ověřování 
informací obsažených v systému;
c) data skutečného spuštění systému 
FADO agenturou.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
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přezkumným postupem uvedeným v 
článku X.

Or. en

Odůvodnění

Prvky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) patří mezi doplňující, méně podstatné prvky právního 
aktu v souladu s článkem 290 SFEU. Avšak prvky uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) vyžadují 
jednotné podmínky provedení nařízení v souladu s článkem 291 SFEU.

Pozměňovací návrh 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Návrh nařízení
Článek 80 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 g
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 80f odst. 1 se 
Komisi svěřují na dobu neurčitou od ... 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 80f 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
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5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 80f odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en


